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Tbilisi, 2014 wlis 4 maisi

Tbilisi, May 4, 2014

bakalavriatis, magistraturisa da doqtoranturis
studentTa meore saerTaSoriso konferencia

Second International Conference for Bachelor’s, 
Master’s and Ph.D Students

CAUCASUS INTERNATIONAL UNIVERSITY
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organizatori: kavkasiis saerTaSoriso universiteti,
Carglis q. N 73, Tbilisi, saqarTvelo

konferenciis miznebi:
yy saqarTvelosa da sazRvargareTis umaRles skolebs Soris erTiani akademiuri garemos 

ganviTarebis xelSewyoba;
yy bakalavriatis, magistraturisa da doqtoranturis studentTa samecniero saqmiano-

bis stimulireba;
yy studentebsa da profesor-maswavleblebs Soris kontaqtebis damyareba, interperson-

aluri urTierTobebis xelSewyoba;
yy TanamSromlobiT gamocdilebis gaziareba da kolegebTan warmatebuli praqtikis ganx-

ilvis saSualeba.

saorganizacio komiteti:
yy vaxtang wivwivaZe, ksu-s kancleri;
yy axmed valievi, ksu-s damfuZnebeli,  fizika-maTematikis doqtori, profesori;
yy vagif sadixzade, ksu-s damfuZnebeli,  profesori;
yy kaxaber korZaia, ksu-s reqtori, profesori, kiotos universitetis maTematikur 

mecnierebaTa doqtori;
yy marina gedevaniSvili, ksu-s reqtoris moadgile, xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris 

ufrosi, biologiis doqtori;
yy aleqsandre rusecki, ksu-s inovaciebisa da strategiuli ganviTarebis departamentis 

ufrosi, asocirebuli profesori;
yy nino WalaganiZe, ksu-s Jurnalistikis programis xelmZRvaneli, asocirebuli profe-

sori, Jurnalistikis doqtori;
yy marina xizaniSvili, ksu-s sainformacio teqnologiebis departamentis ufrosi, pro-

fesori, fizika-maTematikis doqtori;
yy anuki wivwivaZe,  ksu-s sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuris ufrosi;
yy Tea mJavanaZe,  ksu-s socialur mecnierebaTa fakultetis dekani, asocirebuli profe-

sori, Jurnalistikis doqtori;
yy maia biwkinaSvili, ksu-s medicinis fakultetis dekani, asocirebuli profesori,   medi-

cinis  doqtori;
yy Tamar qoblianiZe, ksu-s biznesis fakultetis dekani, profesori, ekonomikis  doqto-

ri;
yy zuxra macaberiZe, ksu-s samarTlis fakultetis dekani, asocirebuli profesori, 

samarTlis doqtori;
yy eka Txilava, ksu-s swavluli mdivani, asocirebuli profesori, Jurnalistikis doqto-

ri;  
yy mariam jiqia,  ksu-s  asocirebuli profesori, samarTlis doqtori;
yy cicino bukia, ksu-s  sauniversiteto  gazeTis mTavari redaqtori, ksu-s socialur 

mecnierebaTa fakultetis asistent-profesori,   socialur mecnierebaTa doqtori;
yy dea mWedliSvili,   ksu-s sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuris specialisti;
yy Tamar nadiraSvili, ksu-s saswavlo procesis marTvis departamentis specialisti;
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yy nana parinosi, ksu-s   reqtoris TanaSemwe, mowveuli profesori; 
yy goCa zavraSvili,  ksu-s sainformacio teqnologiebis departamentis specialisti;
yy naTia nazarova,  ksu-s saswavlo procesis marTvis departamentis specialisti ucxoel 

studentebTan urTierTobis mimarTulebiT. 

samecniero sabWo:
yy mindia ugrexeliZe, samarTlis doqtori, ksu-s samarTlis fakultetis sisxlis samarT-

lis samagistro programis xelmZRvaneli, asocirebuli profesori sisxlis samarTlis 
specialobiT;
yy zviad rogava, samarTlis doqtori, samarTlis sabakalavro programis xelmZRvaneli,   

ksu-s asocirebuli   profesori;
yy aleqsandre ioseliani, samarTlis doqtori, samarTlis samagistro programis xelmZR-

vaneli, ksu-s samarTlis fakultetis asocirebuli profesori;
yy gia mefariSvili,   samarTlis doqtori, ksu-s samarTlis fakultetis profesori  sisx-

lis samarTlis specialobiT;
yy nino WalaganiZe,     Jurnalistikis doqtori, Jurnalistikis sabakalavro programis 

xelmZRvaneli, ksu-s socialur mecnierebaTa fakultetis asocirebuli profesori 
Jurnalistikis specialobiT;
yy Tamar kiknaZe,    politikur mecnierebaTa doqtori,  saerTaSoriso urTierTobebis sa-

bakalavro programis xelmZRvaneli, ksu-s socialur mecnierebaTa fakultetis  pro-
fesori saerTaSoriso urTierTobebis specialobiT;
yy Tamar qoblianiZe,  ekonomikis doqtori, turizmis sabakalavro programis xelmZRvane-

li, ksu-s biznesis fakultetis profesori;
yy nino zarnaZe,        ekonomikis doqtori,   menejmentis sabakalavro saganmanaTleblo pro-

gramis xelmZRvaneli, ksu-s biznesis fakultetis asocirebuli profesori;
yy mamuka Toria,     ekonomikis doqtori,    saerTaSoriso biznesis menejmentis samagistro 

saganmanaTleblo programis xelmZRvaneli, ksu-s biznesis fakultetis asocirebuli 
profesori;
yy lili gvenetaZe,  ekonomikis  mecnierebaTa doqtori,  biznesis administrirebis sado-

qtoro saganmanaTleblo programis xelmZRvaneli, ksu-s biznesis fakultetis profe-
sori;
yy Tea lazaraSvili, ekonomikis doqtori, finansebis sabakalavro programis xelmZRvane-

li, ksu-s biznesis fakultetis asocirebuli profesori;
yy nino miqiaSvili, ekonomikis doqtori,  ksu-s biznesis fakultetis profesori finanse-

bis specialobiT;
yy merab maTiaSvili, medicinis doqtori, medicinis programis xelZRvaneli, ksu-s medi-

cinis fakultetis  profesori, 
yy nana mdinaraZe,    medicinis doqtori,  stomatologiis programis xelmZRvaneli, ksu-s 

medicinis fakultetis profesori.
yy maia xelaia,   ksu-s ucxo enebis centris xelmZRvaneli; 
yy TamTa ratiani,    Sps „Sengelia, gogiSvili, amiraSvili“ saerTaSoriso advokaturis 

ufrosi iuristi, ksu-s samarTlis fakultetis asistent-profesori, wminda andria 
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pirvelwodebulis saxelobis „qarTuli universitetis“ saerTaSoriso samarTlis pro-
gramis doqtoranti, evropis samarTlis magistri (didi britaneTis notingem trentis 
universiteti);
yy qeTevan SoSiaSvili, istoriis doqtori, ksu-s mowveuli  profesori. 

dRis ganrigi:
10:00 registracia;
10:30 - gaxsna, III sarTuli, sakonferencio darbazi (oTaxi N305);
yy kaxaber korZaia - kavkasiis saerTaSoriso universitetis reqtori, kiotos universitetis 

maTematikur mecnierebaTa doqtori, ksu-s profesori;
yy marina gedevaniSvili - kavkasiis saerTaSoriso universitetis reqtoris moadgile, 

xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris ufrosi, biologiis doqtori, sku-s asocirebuli 
profesori;
yy nino WalaganiZe - kavkasiis saerTaSoriso universitetis Jurnalistikis saganmanaTleblo 

programis xelmZRvaneli,  Jurnalistikis doqtori, ksu-s asocirebuli profesori;
11:00 - seqciebSi muSaoba:  (moxsenebisa da kiTxvebze pasuxebis reglamenti: 10 wuTi)

Jurnalistika 
auditoria:  N 305;  308 
 seqciis xelmZRvanelebi:
yy nino WalaganiZe – kavkasiis saerTaSoriso universitetis Jurnalistikis sabakalavro 

programis xelmZRvaneli, Jurnalistikis doqtori, ksu-s asocirebuli profesori;
yy Tea mJavanaZe – kavkasiis saerTaSoriso universitetis socialur mecnierebaTa fakulte-

tis dekani, Jurnalistikis doqtori, ksu-s asocirebuli profesori; 
yy naTia kupraSvili – Jurnalisturi eTikis qartiis sabWos Tavmjdomare, saqarTvelos 

regionul mauwyebelTa asociaciis (GARB) aRmasrulebeli direqtori, Jurnalistikis do-
qtori, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis asocirebuli 
profesori;
yy nino mindiaSvili  – filologiis doqtori, soxumis saxelmwifo universitetis asocire-

buli profesori.
saerTaSoriso urTierTobebi
auditoria N 304 (geopolitikis modelirebis laboratoria)
seqciis xelmZRvanelebi:

yy Tamar kiknaZe – kavkasiis saerTaSoriso universitetis saerTaSoriso urTierTobebis 
sabakalavro programis xelmZRvaneli,   politikur mecnierebaTa doqtori, ksu-s profe-
sori;
yy vaxtang maisaia –   kavkasiis saerTaSoriso universitetis saerTaSoriso urTierTobebisa 

da usafrTxoebis samagistro programis    xelmZRvaneli, politikur mecnierebaTa doqto-
ri, samxedro eqsperti, ksu-s asocirebuli profesori;
yy aleqsandre rusecki   – kavkasiis saerTaSoriso universitetis inovaciebisa da strategi-

uli ganviTarebis departamentis ufrosi, asocirebuli profesori.
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samarTali 
auditoria N 602
seqciis xelmZRvanelebi:
yy zuxra macaberiZe,  kavkasiis saerTaSoriso universitetis samarTlis fakultetis dekani, 

samarTlis doqtori, ksu-s asocirebuli profesori;
yy zviad rogava,       samarTlis doqtori, samarTlis sabakalavro programis xelmZRvaneli,   

ksu-s asocirebuli   profesori;
yy kaxi kaxiSvili,  saarCevno da politikuri teqnologiebis kvleviTi centris 

direqtori. 

medicina 
auditoria  N 202 
seqciis xelmZRvanelebi:

yy maia biwkinaSvili, kavkasiis saerTaSoriso universitetis  medicinis  fakultetis dekani,  
medicinis doqtori, ksu-s asocirebuli profesori;
yy nana mdinaraZe,  kavkasiis saerTaSoriso universitetis  stomatologiis programis xelmZ-

Rvaneli, medicinis doqtori,   profesori;
yy Salva petriaSvili, medicinis mecnierebaTa doqtori, Tssu Sinagani medicinis departa-

mentis asocirebuli profesori.

biznesi
auditoria N405 
seqciis xelmZRvanelebi
yy Tamar qoblianiZe,  kavkasiis saerTaSoriso universitetis biznesis fakultetis dekani; 

ekonomikis doqtori, ksu-s profesori; 
yy vasil kikutaZe,  ekonomikis doqtori, Tsu–s asocirebuli profesori, gr. robaqiZis uni-

versitetis  asocirebuli profesori, xarisxis marTvis samsaxuris ufrosi; 
yy Tea lazaraSvili, ekonomikis doqtori, ksu-s asocirebuli profesori, finansebis sabaka-

lavro programis xelmZRvaneli;
yy giorgi popiaSvili,  JWT  METRO-s  kreativ direqtori, kanis sareklamo festivalis orgzis 

gamarjvebuli, Miami AD School Europe (berlini) mowveuli leqtori, saqarTvelos sazoga-
doebriv saqmeTa institutis (GIPA) leqtori, saqarTvelos sareklamo sferos ganviTarebis 
asociaciis wevri.

14:00 - Cai/yava, I sarTuli, (oTaxi 101);
14:30 - seqciebis muSaobis ganaxleba;
17:00 - konferenciis Sejameba, serTifikatebis gadacema, daxurva. sakonferencio darbazi 

(oTaxi N 305);
18:00 - furSeti. I sarTuli, (oTaxi 101).
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Organizer: Caucasus International University
73 Chargali Str., Tbilisi, Georgia

Conference Goals:
yy Promotion the development of academic environment between Georgian and overseas high 

schools;
yy Encouragement of scientific activity for BA, MA and Ph.D students;
yy Encouragement of interpersonal relations between students and professors;
yy Sharing experience with the help of cooperation and discussing the possibility of a successful 

practice with counterparts

Organizational Committee:
yy Vakhtang Tsivtsivadze  Chancellor of CIU;
yy Ahmad Valiyev  Founder of CIU, Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor;
yy Vagif Sadigzade, Founder  of CIU, Professor;
yy Kakhaber Kordzaia Rector of CIU, Doctor of Mathematical Sciences of Kyoto University;
yy Marina Gedevanishvili Vice-Rector, Head of Quality Assurance Service, Doctor of Biology, CIU;
yy Aleksandre Rusetsky Head of the Department for Innovations and Strategic Development, Asso-

ciate Professor, CIU;
yy Nino Chalaganidze Supervisor of  the Programme in Journalism, Associate Professor, Doctor of 

Journalism CIU;
yy Marina Khizanishvili Head of the Department of Information Technology, Professor, Doctor of 

Physics and Mathematics, CIU;
yy Anuki Tsivtsivadze Head of Public Relations Service, CIU;
yy Tea Mzhavanadze Dean, Faculty Social Sciences, Associate Professor, Doctor of Journalism, CIU;
yy Tamar Koblianidze Doctor of Economic Sciences, Dean of the Business Faculty, Professor, CIU;
yy Zukhra Matsaberidze Dean, Faculty of Law, Associate Professor, Doctor of Law, CIU;
yy Maia Bitskinashvili, Dean, Faculty of Medicine, Associate Professor, Doctor of Medicine, CIU;
yy Eka Tkhilava Associate Professor, Doctor of Journalism, CIU;
yy Mariam Jikia Associate Professor, Doctor of Law, CIU;
yy Tsitsino Bukia Editor-in-chief of CIU journal, Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, 

Doctor of Social Sciences, CIU;
yy Dea Mchedlishvili Specialist of Public Relations Service at CIU; 
yy Tamar Nadirashvili Specialist of Learning Process Management Department, CIU;
yy Nana Parinos Assistant of Rector, Visiting Professor, CIU;
yy Gocha Zavrashvili Specialist of the Department of Information Technology, CIU;
yy Natia Nazarova Specialist of Learning Process Management Department, CIU;     

Scientific Council:
yy Mindia Ugrekhelidze Supervisor of MA Programme in Criminal Law, Associate Professor, Faculty 

of Law, Doctor of Law, CIU;
yy Zviad Rogava Supervisor of BA Programme in Law, Associate Professor, Faculty of Law, Doctor 

of Law, CIU;
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yy Aleksandre Ioseliani Supervisor of MA Programme in Law, Associate Professor, Faculty of Law, 
Doctor of Law, CIU;
yy Gia Meparishvili Professor, Faculty of Law, Doctor of Law, CIU;
yy Nino Chalaganidze Supervisor of the Programme in Journalism, Associate Professor, Faculty of 

Social Sciences, Field of Journalism, Doctor of Journalism, CIU; 
yy Tamar Kiknadze Supervisor of the BA Programme in International Relations, Professor of the 

Faculty of International Relations, Doctor of Political Sciences;
yy Tamar Koblianidze Supervisor of the Programme in Tourism, Professor, Faculty of Business, Doc-

tor of Economics;
yy Nino Zarnadze Supervisor of the BA Programme in Management, Associate Professor, Faculty of 

Business, Doctor of Economics, CIU;
yy Mamuka Toria Supervisor of MA Programme in International Business Management, Associate 

Professor, Faculty of Business, Doctor of Economics, CIU;
yy Lili Gvenetadze, Supervisor of PhD Programme in Business Administration, Professor of the Fac-

ulty of Business, Doctor of Economic Sciences;
yy Tea Lazarashvili Supervisor of BA Programme in Finances, Associate Professor, Faculty of Busi-

ness, Doctor of Economics, CIU;
yy Nino Mikiashvili Professor, Faculty of Business, Doctor of Economics, CIU;
yy Merab Matiashvili Supervisor of the Programme in Medicine, Professor, Faculty of Medicine, 

Doctor of Medicine, CIU;
yy Nana Mdinaradze Supervisor of the Programe in Dentistry, Professor, Faculty of Medicine, Doctor 

of Medicine, CIU;
yy Maia Khelaia Head of the Centre of Foreign Languages, CIU;
yy Tamta Ratiani Senior Lawyer- LLC, “Shengelia, Gogishvili, Amiranashvili”, Assistant Professor- 

Faculty of Law, CIU, PhD student- St. Andrew the First-Called of the Patriarchate of Georgia 
“Georgian University” – Doctoral Progamme – International Law, MA degree in European Union 
Law (Nottingham Trent University, Great Britain);
yy Ketevan Shoshiashvili Visiting Professor, Doctor of History, CIU   

Agenda
10:00 Registration;
10:30 – Opening Speech, III floor, 305 Conference Hall
yy Kakhaber Kordzaia Rector of CIU, Doctor of Mathematical Sciences of Kyoto University;
yy Marina Gedevanishvili Vice-Rector, Head of Quality Assurance Service, Doctor of Biology, CIU;
yy Nino Chalaganidze Supervisor of the  Programme in Journalism, Associate Professor, Doctor of 

Journalism CIU;

11:00 – Parallel Sessions
Journalism - 305;  308  Hall

Committee Members:
yy Nino Chalaganidze Supervisor of the Programme in Journalism, Associate Professor, Doctor of Jour-

nalism CIU;
yy Tea Mzhavanadze Dean, Faculty Social Sciences, Associate Professor, Doctor of Journalism, CIU; 
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yy Nino Mindiashvili, Doctor of Philology, Associate Professor, SSU;
yy Natia Kuprashvili  Chairman of the Board of the Georgian Charter of Journalistic Ethics, Execu-

tive Director at Georgian Association of Regional Broadcasters (GARB), Doctor of Journalism, 
Associate Professor  of TSU

International Relations- 304  Hall (Laboratory of the Caucasus Geopolitical Modelling) Com-
mittee Members:

yy Tamar Kiknadze Supervisor of the BA Programme in International Relations, Professor of the 
Faculty of International Relations CIU, Doctor of Political Sciences;
yy Vakhtang Maisaia Head of the MA Program in International Relations and International Security 

studies, Doctor of Political Sciences, Military expert, Associate Professor CIU;
yy Alexander  Rusetsky  Head of Innovations and Strategic  Development Department, Associate 

Professor CIU

Law - 602 Hall
Committee Members:
yy Zukhra Matsaberidze Dean, Faculty of Law, Associate Professor, Doctor of Law, CIU;
yy Zviad Rogava Supervisor of BA Programme in Law, Associate Professor, Faculty of Law, Doctor 

of Law, CIU;
yy Kakhi Kakhishvili Head of Research Centre of Election and Political Technologies

Medicine - 202 Hall
Committee Members:
yy Maia Bitskinashvili - Dean, Faculty of Medicine, Associate Professor, Doctor of Medicine, CIU; 
yy Nana Mdinaradze Supervisor of the Programe in Dentistry, Professor, Faculty of Medicine, Doctor 

of Medicine, CIU;
yy Shalva Petriashvili Doctor of Medicine, Department of Internal Medicine, TSU, Associate Pro-

fessor

Business - 405  Hall
Committee Members:
yy Tamar Koblianidze Doctor of Economic Sciences, Dean of the Business Faculty, Professor, CIU;
yy Vasil Kikutadze   Doctor of  Economics, Associate Professor TSU, Associate Professor, GRUNI 
yy Tea Lazarashvili  Doctor of Economics, Associate Professor CIU, Head of Undergraduate Pro-

gramme in Finance 
yy Giorgi Popiashvili  JWT METRO Creative Director, winner of the Cannes Advertising Festival 

(twice)  

14:00 – Coffee Break Ground Floor, 101 Hall
14:30 – Parallel Sessions
17:00   –  Certificate Awarding Ceremony, Closing Ceremony, 305 Conference Hall
18:00 – Gala Dinner, Ground Floor, 101 Hall
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ბიზნესის სექცია, 2014 წლის 4 მაისი

სექციის ხელმძღვანელები:
ვასილ კიკუტაძე  გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის მართვის 

სამსახურის უფროსი, ეკონომიკის დოქტორი, თსუ-ს ასოცირებული 
პროფესორი 

თამარ ქობლიანიძე  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი, 
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი
თეა ლაზარაშვილი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის 

ხელმძღვანელი, ეკონომიკის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი, 
გიორგი პოპიაშვილი  JWT  METRO-ს  კრეატივ დირექტორი, კანის სარეკლამო ფესტივალის ორგზის 

გამარჯვებული, Miami AD School Europe (ბერლინი) მოწვეული ლექტორი, 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ლექტორი, 
საქართველოს სარეკლამო სფეროს განვითარების ასოციაციის წევრი

#
სახელი, გვარი,  
კვალიფიკაცია

ქვეყანა, 
უნივერსიტეტი თემის დასახელება ხელმძღვანელი

1

ანა წულაია
 ბიზნესის 
ფაკულტეტი,
 დოქტორანტურა, 
მეორე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

მარკეტინგის  
სამსახურის 
ორგანიზაციული 
სტრუქტურის სახეები

ა. აბრალავა, 
ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, სტუ, 
სრული პროფესორი

Ann   Tsulaia 
Faculty of business, 
2nd semester doctoral 
student.

Caucasus International 
University, Georgia.

Types of Marketing Service 
Organisational Structure

A. Abralava, doctor 
of economics, full 
professor, GTU

2

ციალა ალადაშვილი
ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი, 
მეოთხე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

ცვლილებებთან 
ადაპტაცია 
,,სტრატეგიული 
ფანჯარა“

თ. დუდაური,  
ეკონომიკის 
დოქტორი, კსუ,  
ასოცირებული 
პროფესორი

Tsiala Aladashvili
Faculty of business, 4th 

semester BA
Student.

Caucasus International 
University, Georgia.

„Strategic Window”- 
Adaptation to Changes

T. Dudauri, Doctor of 
Economics,  associate 
Professor, CIU

3

ციცი 
ცაცკრიალაშვილი
ბიზნესის 
ფაკულტეტი,
ბაკალავრიატი, 
მეოთხე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

კავკასიის სტუდენტური 
აუქციონი ხელოვნება 
ჩვენს ცხოვრებაში

ა. რუსეცკი, კსუ 
ინოვაციებისა და 
სტრატეგიული 
განვითარების 
ცენტრის უფროსი, 
ასოცირებული 
პროფესორი
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Tsitsi Tsatskrialashvili
Baccalaureate, Faculty of 
business, 2nd year

Caucasus International 
University, Georgia.

Caucasus Student Auction: 
the Role of Art in Our Life

A. Rusetsky, head 
of the Centre 
for innovations 
and strategic 
development, CIU, 
associate professor. 

4

 თამარ ჩახუნაშვილი
ბიზნესის ფაკულტეტი
დოქტორანტურა, 
მეორე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

მმართველობითი 
ინოვაციები და 
მომსახურების ხარისხის 
გაუმჯობესების გზები 
პირველად ჯანდაცვაში

ც. ლომაია, 
ეკონომიკის 
დოქტორი, სტუ-ს 
ასოც. პროფესორი

Tamar Chakhunashvili 
Faculty of Business 
2-nd semester student, 
doctoral Program.

Caucasus International 
University, Georgia.

Managerial Innovations 
and Ways of Improving the 
Quality of Primary Health 
Care Service

Ts. Lomaia, Doctor of 
Economics, associate 
Professor, GTU

5

მანია გოგიძე
ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
დოქტორანტურა, 
მეორე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

არის თუ არა 
უნივერსალური 
გუნდური მუშაობის 
იდეა

ე. ბარათაშვილი, 
ეკონომიკის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, სტუ, 
პროფესორი, 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
ბიზნეს 
ადმინისტრირების 
დეპარტამენტის 
უფროსი

Mania Gogidze
Faculty of Business, 
2-nd semester student, 
doctoral Program.

Caucasus International 
University, Georgia.

Is There a Universal 
Teamworking Idea.

E. Baratashvili, 
Doctor of economics,  
Head of business 
administration 
department, Georgian 
Technical University, 
professor, GTU

6

ელმირა კუპრეიშვილი
ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი, მერვე 
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ტრანსნაციონალიზაცია 
– თანამედროვე 
მსოფლიოს ეკონომიკის 
მამოძრავებელი ძალა

თ. კასრაძე, 
ეკონომიის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, კსუ 
ასოცირებული 
პროფესორი

Elmira Kupreishvili
Faculty of Business, 8-th 
semester BA student.

Caucasus International 
University, Georgia.

Tran nationalization as the 
Driving Force of the World 
Economics

T. Kasradze, Ph.D in 
economics, associate 
Professor at CIU.
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7

მარიამ ჯიბუტი
ეკონომიკის 
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი,  
მეექვსე სემესტრი

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

სოფლის მეურნეობის 
განვითარების 
პერსპექტივები 
საქართველოში

ლ. ქადაგიშვილი, 
თსუ, ასისტენტ- 
პროფესორი 

 Mariam Jibuti
Faculty of economics, 
BA 6-th semester studnt.

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Prospects of Agriculture 
Development in Georgia

L. Kadagishvili, TSU 
assistant professor.

8

ვალერი კატუკია 
ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტი
დოქტორანტურა, 
მეორე სემესტრი

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

ინსტიტუციური 
ცვლილებები, დინამიკა 
და მახასიათებლები 
ბიზნესის სფეროში

ა. აბრალავა, 
ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, სტუ, 
სრული პროფესორი

Valeri Katukia
Business-engineering 
department
2-d  semester Doctoral 
Program student.

Georgian Technical 
University

 Institutional Changes, 
Dynamics and Specific 
Features in Business

A. Abralava, doctor 
of economics, full 
professor, GTU

9

ირმა მახარაშვილი
ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
დოქტორანტურა, 
მეორე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

ელექტრონული მართვის 
გლობალური გარემო

ე. ბარათაშვილი, 
ეკონომიკის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, სტუ, 
პროფესორი, 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
ბიზნეს 
ადმინისტრირების 
დეპარტამენტის 
უფროსი

Irma Makharashvili
Faculty of Business, 
2-nd semester Doctoral 
Program student. 

Caucasus International 
University, Georgia.

The Global Environment 
of Electronic Management  
Abstract

E. Baratashvili,  
Doctor of economics, 
Head of business 
administration 
department,  
Georgian Technical 
University, professor, 
GTU

10

ნინო მხეიძე
ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
დოქტორანტურა, 
მეორე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ლიდერობა და 
გუნდური მუშაობა, 
როგორც მენეჯმენტის  
ეფექტიანობის 
განმსაზღვრელი

ც. ლომაია, 
ეკონომიკის 
დოქტორი, სტუ 
ასოც. პროფესორი

Nino Mkheidze
Faculty of Business, 
2-nd semester Doctoral 
Program student. 

Caucasus International 
University, Georgia.

Leadership and Team 
Work for Effective 
Management

Ts. Lomaia, Doctor of 
Economics, associate 
Professor, GTU
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11

ნინო პირმისაშვილი  
ბიზნესის  
ფაკულტეტი, 
მაგისტრატურა, მეორე 
სემესტრი

გრიგოლ რობაქიძის 
სახელობის 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

„სახელმწიფო 
სერვისების ბაზარი-
იუსტიციის სახლი“

ნ. მიქიაშვილი, 
ეკონომიკის 
დოქტორი, 
კსუ, ბიზნესის 
ფაკულტეტის 
სრული პროფესორი

 N. Pirmisashvili
Faculty of Business, 2-nd 
semester MA student.

Grigol Robakidze 
University, Georgia.

The Market of State 
Services
“Public Service Hall”.

N. Mikiashvili, 
Doctor of Economics, 
Full Professor, CIU

12

ნ. რასულოვი
ბიზნესის  
ფაკულტეტი, 
დოქტორანტურა, 
მეორე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

მცირე და საშუალო 
ბიზნესი დღეს

ც. ლომაია, 
ეკონომიკის 
დოქტორი, სტუ, 
ასოც. პროფესორი

N. Rasulov
Faculty of Business, 
2-nd semester doctoral 
student.

Caucasus International 
University, Georgia.

Small and medium business 
today.

Ts. Lomaia, Doctor of 
Economics, associate 
Professor, GTU

13

თეა მჭედლიშვილი
ეკონომიკის 
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი, 
მეექვსე სემესტრი

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

რიგების მართვის 
პრობლემები და მათი 
გადაწყვეტის გზები 
მომსახურების სფეროს 
ობიექტებში

გ. ქეშელაშვილი,  
ეკონომიკის  
დოქტორი, თსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Tea Mchedlishvili
Faculty of Economics, 
6-th semester BA 
student 

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Problems and solutions in 
queue management

G. Keshelashvili, 
Doctor of economics, 
associate Professor, 
TSU

14

ანდრია ნადირაძე
ეკონომიკის 
ფაკულტეტი, 
მაგისტრატურა, მეორე 
სემესტრი

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

მექანიზმის დიზაინის 
თეორიის გამოყენების 
ზოგიერთი საკითხის 
შესახებ

ნ. მიქიაშვილი, 
ეკონომიკის 
დოქტორი, 
კსუ, ბიზნესის 
ფაკულტეტის 
სრული პროფესორი

Andria Nadiradze
Faculty of Economics, 
2nd semester MA 
student

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

 Different Aspects of 
Application of Mechanism 
Design Theory

N. Mikiashvili, 
Doctor of Economics, 
Full Professor, CIU

15

ხატია უდესიანი
ეკონომიკის 
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი, 
მეოთხე სემესტრი                                                        

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

სახელმწიფოს როლი  
აგრარული სფეროს  
რეგულირებაში

დ. სოლოღაშვილი,
აკაკი წერეთლის 
სახელობის 
უნივერსიტეტი, 
სრული პროფესორი  

Khatia Udesiani 
Faculty of Economics, 
4-th semester BA 
student.

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Government role in 
agricultural regulation

D. Sologhashvili, Full 
Professor, ATSU
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16

ლელა ვარშანიძე,    
ბიზნესის  
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი, 
მეოთხე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

როგორი უნდა იყოს 
რეკლამა

ნ. ზარნაძე, 
ეკონომიკის 
დოქტორი, კსუ,  
ასოცირებული 
პროფესორი

Lela Varshanidze
Faculty of Business, 4-th 
semester BA student

Caucasus International 
University, Georgia.

Best advertisement -what 
do it

N. Zarnadze, Ph. D in 
economics, Associate 
Professor,CIU

17

ნინო  ზანაძე   
ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი, 
მეოთხე სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

კომპანიის 
კონკურენტუნარიანობის 
მართვის სტრატეგიული 
ორიენტაცია

თ. დუდაური, 
ეკონომიკის 
დოქტორი, კსუ,  
ასოცირებული 
პროფესორი

Nino Zanadze
Faculty of Business, 4-th 
semester BA student.

Caucasus International 
University, Georgia.

Strategic Orientation of 
competitiveness of the 
Company’s Management

T. Dudauri, Doctor of 
Economics, associate 
Professor, CIU

18

თინათინ ჩინჩალაძე
ეკონომიკისა  
და ბიზნესის 
ფაკულტეტი, მე-6 
სემესტრი

ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო  
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

კაპიტალის 
სტრუქტურა და 
სადივიდენდო 
პოლიტიკა

ხ. ბარბაქაძე
თსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Tinatini Chinchaladze
Faculty of Economics, 
6-th semester BA 
student.

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Capital structure and 
dividend policy

k. Barbakadze, 
Doctor of Economics, 
associate Professor, 
TSU

19

თამარ ბარბაქაძე, 
ეკონომიკისა 
და ბიზნესის 
ფაკულტეტი, მე-6 
სემესტრი

ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის
 თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ობლიგაციები - 
ინვესტირების 
ფინანსური 
ინსტრუმენტი

ნ. კაკულია, თსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Tamari Barbakadze 
Faculty of Economics, 
6-th semester BA 
student.

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Bonds – The financial 
instruments for investment.

N. kakulia, Doctor of 
Economics, associate 
Professor, TSU

20

ირმა ტყემალაძე,  
ეკონომიკისა 
და ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
დოქტორანტი

ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

მდგრადი ეკონომიკური 
განვითარება – რეალობა 
და პერსპექტივები

ნ. ხადური,  
ეკონომიკის 
დოქტორი, თსუ, 
პროფესორი

 Irma Tkemaladze
Faculty of Economics, 
phd student

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Sustainable Economic 
Development – Reality and 
Perspectives

N. Khaduri 
Doctor of Economics, 
Professor, TSU
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21

ეკა ღვინჯილია,

ეკონომიკისა 
და ბიზნესის 
ფაკულტეტის 
დოქტორანტი

ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ბიზნესგარემო 
და ეკონომიკური 
ზრდის ტენდენციები 
საქართველოში

ნ. კაკულია,
თსუ, ასოცირებული 
პროფესორი

Eka Gvinjilia
Faculty of Economics, 
phd student.

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Business Environment and 
Economic Growth Trends in 
Georgia

N. kakulia
Doctor of Economics, 
associate Professor, 
TSU

22

სოფო საგინაშვილი, 
ბიზნესის 
ფაკულტეტის 
მეორე სემესტრის 
მაგისტრანტი 

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

საქართველო–თურქეთის 
სავაჭრო–ეკონომიკური 
ურთიერთობები

მ. თორია
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი

Sopo Saginashvili,
2-th semester MBA 
student, Faculty of  
Business

Caucasus International 
University, Georgia.

Georgia and Turkey: Trade 
and Economic Relations

M. Toria
Associate  Professor, 
CIU

23

გვანცა სვანიძე,  
ეკონომიკისა 
და ბიზნესის 
ფაკულტეტის მე-6 
სემესტრი

ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

მცირე და საშუალო 
ბიზნესის დაკრედიტება 
საქართველოში, 
რეალობა და 
პერსპექტივა

ხ. ბარბაქაძე,
თსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Gvantsa Svanidze 
Faculty of Economics, 
6-th semester BA 
student.

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia.

Small and medium-sized 
businesses in Georgia and 
the prospect of reality

k. Barbakadze, 
Doctor of Economics, 
associate Professor, 
TSU

24

ირინა მუჯირი                                                 
ბიზნესის 
ფაკულტეტი, 
ბიზნეს-
ადმინისტრირება, 
დოქტორანტურა

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ადამიანური  
კაპიტალის  და  
ინოვაციური  
განვითარების  
ინდექსი 
საქართველოში

მ. ცერცვაძე, 
მათემატიკურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი,  კსუ, 
პროფესორი

Ирина Муджири
Факультет 
бизнеса, Бизнес-
администрирование, 
Докторантура

Кавказский 
Международный 
Университет, Грузия.

Индексы человеческого 
капитала и 
иновацинного развития 
в Грузии.

Руководитель: 
Манана 
Церцвадзе, доктор 
математических 
наук, профессор.
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მედიცინის სექცია, 2014 წლის 4 მაისი

სექციის ხელმძღვანელები:
მაია ბიწკინაშვილი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  მედიცინის  ფაკულტეტის დეკანი,  

მედიცინის დოქტორი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი
ნანა მდინარაძე  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  სტომატოლოგიის პროგრამის 
ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი,   პროფესორი
შალვა პეტრიაშვილი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ შინაგანი მედიცინის 
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

#
სახელი, გვარი,  
კვალიფიკაცია

ქვეყანა, 
უნივერსიტეტი თემის დასახელება ხელმძღვანელი

1

გაილან ალრამანი
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, II  
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ათეროსკლეროზი
ნ. ინაური, კსუ, 
მოწვეული 
პროფესორი

Gaylan Alrahmany 
Faculty of Medicine, 
single step program, II 
semester student.

Caucasus International 
University, Georgia

Atherosclerosis. N. Inauri, Invited 
Lecturer, CIU

2

ეკა კილაძე,
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VIII 
სემესტრი.

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

პირის  ღრუს  
ჰიგიენის როლი 
პაროდონტის 
დაავადებათა პროფი
ლაქტიკაში                     

ლ. წიტაიშვილი, 
კსუ, მოწვეული  
პროფესორი

Eka Kiladze
Faculty of Medicine, 
single step program, VIII 
semester student. 

Caucasus International 
University, Georgia

The role of oral hygiene 
in prevention of 
periodontal diseases. 

L. Tsitaishvili, Invited 
Professor, CIU

3

ვალერიან ხუციშვილი
ინფორმატიკის და 
მართვის სისტემების 
ფაკულტეტი, 
სამედიცინო 
რადიაციული ფიზიკა, 
ბაკალავრიატი, VIII 
სემესტრი

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

რადიაციის გავლენა 
და დოზები სხივურ 
თერაპიაში

ნ. დოლიძე, სტუ, 
ფიზიკის
დეპარტამენტის 
სრული პროფესორი

 Valerian Khutsishvili
Bachelor, Faculty 
of Informatics and 
management systems, 
VIII semester student.

Georgian Technical 
University

The influence and doses 
of radiation in a beam 
theraphy

N. Dolidze, Full 
Professor, GTU
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4

თამარ გელაშვილი
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VI 
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ადგილობრივი 
ანესთეტიკები და 
მათი მოქმედება

ლ. გრიგოლია, კსუ, 
მედიცინის დოქტორი, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Tamar  Gelashvili
Faculty of Medicine,  
Single step program,  VI 
semester

Caucasus International 
University, Georgia

 Local anesthetics and 
their action

L. Grigolia, MD, 
Associated Professor, 
CIU

5

თეონა მდივნიშვილი
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VI 
სემესტრი

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ბიოლოგიური 
რიტმები და 
დაავადებები

ე. თავდიშვილი, 
თსუ, ბიოლოგიის 
დოქტორი 

Теона Мдивнишвили
Медицинский 
факультет, 
одноступенчатая 
программа, н 
аправление  
Стоматологии

Тбилисский 
Государственный 
Университет им. 
Ив. Джавахишвили,  
Грузия.

Биологические ритмы 
и болезни.

Елене Тавдишвили, 
доктор биологии, ТГУ

6

 იოსიფ მ. ჰამიდი
მედიცინის 
ფაკულტეტი 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, მე-2  
სემესტრი             

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

თამბაქოს მოწევა 
და მისი მავნე 
ზემოქმედება ფაქტები 
თამბაქოს შესახებ

ნ. ინაური, 
კსუ,მოწვეული 
პროფესორი

Yosif M. Hamid
Faculty of Medicine,  
single step program, 
second semester student 

Caucasus International 
University, Georgia

Tobacco Smoking And 
Its Bad Effects Facts 
about Tobacco

N. Inauri, Invited 
Lecturer, CIU

7

ლელა 
ცალუღელაშვილი
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატი, VI 
სემესტრი 

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

მაგნიტური 
ნანონაწილაკების 
მდგრადი სუსპენზიის 
ჰიპერთერმიული და 
მაგნიტური კვლევა

გ. ფიჩხაია, თსუ, 
მედიცინის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, 
პროფესორი

 Lela Calugelashvili 
Faculty of Medicine, 
single step program, VI 
semester  student 

Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, 
Georgia. 

Magnetometry and 
hyperthermia study of 
stable Magnetic fluid.

G. Pichkhaia  MD, 
Ph.D., Professor, CIU 

8

ლია ჟორჟიკაშვილი
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VIII 
სემესტრი

თბილისის 
სახელმწიფო 
სამედიცინო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

კრონის დაავადება 
- ლიტერატურული 
მიმოხილვა

ხ. ჭაავა, თსსუ, 
პროპედევტიკის 
დეპარტამენტის 
ასისტენტ-პროფესორი

Lia Jirjikashvili
Faculty of Medicine, 
single step program, VIII 
semester

Tbilisi State Medical 
University, Georgia.

“Crohn’s disease, 
literature overview”

Kh.Chaava, Md, PhD, 
Assistant Professor 
at the Department of 
propaedeutics, TSMU
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9

მაკა ჯიჯიაშვილი, 
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, IV 
სემესტრი 

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი,  
საქართველო

ღეროვანი უჯრედები 
ო. ახმეტელაშვილი, 
კსუ, სრული 
პროფესორი 

Мака Джиджиашвили
Медицинский 
факультет, 
Одноступенчатая 
программа,  IV семестр

Кавказский 
Международный 
Университет,  Грузия.

Стволовые Клетки О. Ахметелашвили, 
Профессор,  КМУ

10

მარიამ აბისონაშვილი,  
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა VI სემესტრი

თბილისის 
სახელმწიფო 
სამედიცინო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

აორტის სარქვლის 
ნაკლოვანება

მ.ყუფარაძე, თსსუ, 
ასისტენტ-პროფესორი, 
მედიცინის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი

Мариам 
Абисонащвили, 
медицинский 
факултет, 
одноступенчатая 
программа, VI семестр.

Тбилисский 
государственный 
медицинский 
университет, Грузия.

 Недостаточность 
аортального клапана

М. Купарадзе, асистент 
профессор, доктор 
медицинских наук, 
ТГМУ 

11

ნათია მელექსიშვილი
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VI 
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

გინგივოპლასტიკა, 
გინგივექტომია 
და ნაფლეთოვანი 
ოპერაციები

ლ. გრიგოლია, 
მედიცინის დოქტორი, 
კსუ, ასოცირებული 
პროფესორი

Natia Meleqsishvili
Faculty of Medicine, VI 
semester

Caucasus International 
University, Georgia

Gingivoplastic, 
gingivectomy and 
operationes

L. Grigolia, 
MD, Associated 
Professor,CIU

12

ნათია ჯაკონია 
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა,VI სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ძვლოვანი 
დეფექტების 
აღმოფხვრა

ლ. გრიგოლია, 
მედიცინის დოქტორი, 
კსუ, ასოცირებული 
პროფესორი

Natia Jakonia
Faculty of Medicine, 
single step program, VI 
semester 

Caucasus International 
University, Georgia

Eeradication of bone 
defects

L. Grigolia, 
MD, Associated 
Professor,CIU

13

ნინი ჩანჩიბაძე
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VIII 
სემესტრი                

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

კბილთა მწკრივების 
დეფორმაციით 
გამოწვეული 
პათოლოგიური
ცვლილებები

ხ. კოვზირიძე, 
კსუ, მოწვეული 
პროფესორი

Nini Chanchinadze
single step program,VIII 
semester

Caucasus International 
University, Georgia

Pathological changes 
caused by deformation 
of teeth rows.

Kh. Kovziridze, Invited 
lecturer, CIU
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14

  ნინო  გელაძე
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VIII  
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

კბილის კარიესი, 
რისკფაქტორები და 
პრევენცია

ლ. წიტაიშვილი, 
კსუ, მოწვეული  
პროფესორი

Nino Geladze
Faculty of Medicine, 
single step program, VIII 
semester. 

Caucasus International 
University, Georgia

Dental caries, risk 
factors and prevention

L. Tsitaishvili, Invited 
Professor, CIU

15

ნინო ესვანჯია, 
 ბაკალავრიატი,VI 
სემესტრი 

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

ფოტონოთერაპია

ნ. დოლიძე, სტუ, 
სრული პროფესორი, 
ფიზიკა-მათემატიკის 
დოქტორი

Nino Esvanjia
bachelor, VI semester

Georgian Technical 
University PHOTONOTHERAPY.

N. Dolidze, Full 
Professor, PhD 
in Physics and 
Mathematics, GTU

16

ნინო ხვედელიძე, 
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, VIII 
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

პირის ღრუს 
ლორწოვანის 
ცვლილებები 
კუჭ-ნაწლავის 
დაავადებების დროს

ლ.  წიტაიშვილი, 
კსუ, მოწვეული  
პროფესორი

Nino Khvedelidze
Faculty of Medicine, 
Single step program, 
VIII semester student.

Caucasus International 
University, Georgia

The changes of 
oral mucosa during 
gastrointestinal diseases.

L. Tsitaishvili, Invited 
Professor, CIU

17

შაბნამ საჰებპანაჰ, 
მედიცინის 
ფაკულტეტი, 
ერთსაფეხურიანი 
პროგრამა, II  
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ანემია
ნ. ინაური, 
კსუ,მოწვეული 
პროფესორი

Shabnam Sahebpanah
Faculty of Medicine, 
single step program, II 
semester student

Caucasus International 
University, Georgia

Anemia N. Inauri, Invited 
Lecturer, CIU
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სამართლის სექცია, 2014 წლის 4 მაისი

სექციის ხელმძღვანელები:
ზუხრა მაცაბერიძე,      კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის 

დეკანი, სამართლის დოქტორი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი
ზვიად როგავა             სამართლის დოქტორი, სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 
კსუ-ს ასოცირებული   პროფესორი
კახი კახიშვილი             საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის 
დირექტორი 

#
სახელი, გვარი,  
კვალიფიკაცია

ქვეყანა, 
უნივერსიტეტი თემის დასახელება ხელმძღვანელი

1

გიორგი გიორგაძე,  
ბიზნეს-ინჟინერინგის  
ფაკულტეტი, 
სამართალმცოდნეობის   
სპეციალობა,  
ბაკალავრიატი, მე-8 
სემესტრი

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

დისკრიმინაციის 
აკრძალვა ადამიანის 
უფლებათა ევროპული 
კონვენციის მიხედვით

მარიამ ჯიქია, 
საქართველოს 
ტექნიკური უნ
ივერსიტეტის                         
ასოცირებული 
პროფესორი

Giorgi Giorgadze, Georgian 
Technical University De-
partment of Law, Bachelor, 
VIII semester student.

Georgian Technical Uni-
versity.

Prohibition of Discrim-
ination under European 
Convention on Human 
Rights and Freedoms

Mariam Jikia, As-
sociate Professor                                                            
Georgian Technical 
University.

2

გიორგი მექვაბიძე, 
სამართლის  
ფაკულტეტი,  
სამართალმცოდნეობის  
სპეციალობა, 
ბაკალავრიატი, მე-4 
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

არასრულწლოვანთა 
განრიდება და 
მედიაცია

ზუხრა მაცაბერიძე, 
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი

Giorgi Mekvabidze, Cauca-
sus International Universi-
ty, Faculty of Law, Bache-
lor, IV semester student. 

Caucasus International 
University, Georgia.

Diversion and mediation 
of Minors

Zukhra matsaberidze, 
Associate Professor of 
Caucasus Internation-
al University.

3

თამარ ბახტაძე, 
სამართლის  
ფაკულტეტი,  
სამართალმცოდნეობის  
სპეციალობა,                                     
ბაკალავრიატი, მე-5 
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

სასჯელაღსრულების 
პოლიტიკის 
ზოგიერთი ასპექტები

ზუხრა მაცაბერიძე, 
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი

Тамар Бахтадзе,  Кавказ-
ский Международный 
Университет, юридиче-
ский  факультет, бакалав-
риат,  V  семеcтр.

Кавказский Междуна-
родный Университет, 
Грузия.

Некоторые аспекты 
уголовно-правовой 
политики

Зухра Матсаберидзе, 
Профессор Кавказ-
ского Международ-
ного Университета.
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4

თორნიკე ქოჩქიანი,  
სამართლის  
ფაკულტეტი,  
სამართალმცოდნეობის  
სპეციალობა,                                      
ბაკალავრიატი, მერვე  
სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ადამიანით ვაჭრობა 
(ტრეფიკინგი), 
ანუ XXI საუკუნის 
თანამედროვე მონობა

გიორგი ქობალია, 
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
ასისტენტ- 
პროფესორი

Торнике Кочкиани, 
юридический факультет, 
специальность 
правоведения, 
бакалавриат, восьмой 
семестр.

Кавказский Междуна-
родный Университет, 
Грузия.

Торговля людьми 
(Трафикинг) или 
современное рабовла-
дельчество в ХХI веке.

Гиорги Кобалиа, 
ассистент-профессор 
КМУ. 

5

ლევან დუნდუა, 
ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტი, 
სამართალმცოდნეობის
 სპეციალობა, 
დოქტორანტი

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

ნომინალიზმის 
პრინციპის 
მნიშვნელობა 
ფულადი 
ვალდებულების 
შესრულებისას

ზურაბ 
ძლიერიშვილი,
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
პროფესორი

Levan Dundua, Ph.D. Can-
didate of Georgia Techni-
cal University

Georgian Technical Uni-
versity.

The Value of the Prin-
ciple of Nominalism in 
Fulfillment of 
Monetary Obligations

Zurab Dzlierishvili, 
Full Professor of 
Georgian Technical 
University.

6

მარიამ აჩელაშვილი, 
ბიზნეს-ინჟინერინგის  
ფაკულტეტი,  
სამართალმცოდნეობის 
სპეციალობა, 
ბაკალავრიატი, VIII 
სემესტრი

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

საქმის წარმოების 
განახლება და მასთან 
დაკავშირებული 
სამართლებრივი 
პრობლემები

ირმა მერებაშვილი, 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი

Mariam Achelashvili, 
Georgian Technical Uni-
versity Faculty of Busi-
ness-Engineering, Bache-
lor, VIII semester student.

Georgian Technical Uni-
versity.

Reopening the Case and 
Related Legal Problems.

Irma merebashvili, 
Associate Professor, 
Georgian Technical 
University. 

7

რევაზ ქარჩავა,   
სამართლის 
ფაკულტეტი,  
სამართალმცოდნეობის  
სპეციალობა,  
ბაკალავრი, VI სემესტრი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

აუცილებელი 
მოგერიების უფლების 
სამართლებრივი 
საფუძველი

გიორგი ქობალია, 
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
ასისტენტ-
პროფესორი

Revaz Karchava, Caucasus 
International University, 
Faculty of Law, Bachelor, 
VI semester student

Caucasus International 
University, Georgia

The legal basis for the 
necessary defense of the 
right

Giorgi Kobalia,  as-
sistant – professor of 
Caucasus Internation-
al University 
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8

რუსუდან ფუხაშვილი,  
ბიზნეს - ინჟინერინგის  
ფაკულტეტი,  
სამართალმცოდნეობის  
სპეციალობა,  
ბაკალავრიატი,   მე-8  
სემესტრი                  

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

სიცოცხლის უფლება 
ევთანაზიის 
წინააღმდეგ

მარიამ ჯიქია, 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი

Rusudan Pukhashvili, 
Georgian Technical Uni-
versity, Faculty of Busi-
ness-Engineering, Bache-
lor, VII semester student.

Georgian Technical Uni-
versity.

Right to Life vs. Eutha-
nasia.

Mariam Jikia,   As-
sociate Professor 
Georgian Technical 
University. 

9

შოთა მაქაცარია,   
სამართლის  
ფაკულტეტი,  
სამართალმცოდნეობის  
სპეციალობა,                                      
ბაკალავრიატი, მე-6 
სემესტრი

თბილისის 
ღია სასწავლო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

გენეტიკური 
მანიპულაცია
 (სისხლის 
სამართლებრივი 
ანალიზი)

ზუხრა მაცაბერიძე, 
თბილისის 
ღია სასწავლო 
უნივერსიტეტის 
სრული პროფესორი

Shota Maqatsaria, Tbilisi 
Open University, School of 
Law, Bachelor, VI semester 
student. 

Tbilisi Open University, 
Georgia.

Creating Human-Like 
Creatures, Genetic Ma-
nipulation.

Zukhra Matsaberid-
ze,  Full professor of 
Tbilisi Open Uni-
versity
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საერთაშორისო ურთიერთობების სექცია, 2014 წლის 4 მაისი

სექციის ხელმძღვანელები:

თამარ კიკნაძე         კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების 
 საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი,   პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
 კსუ-ს პროფესორი

ვახტანგ მაისაია       კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა 
 და უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის    ხელმძღვანელი, პოლიტიკურ 
 მეცნიერებათა დოქტორი, სამხედრო ექსპერტი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე რუსეცკი   კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინოვაციებისა და სტრატეგიული 
 განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი

#
სახელი, გვარი,  
კვალიფიკაცია

ქვეყანა, 
უნივერსიტეტი თემის დასახელება ხელმძღვანელი

1

ანა ანდრიაძე, 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მე-2 
სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ლაზეთ-ჭანეთის 
რეგიონი ოსმალების 
პერიოდში (XV-XVII 
საუკუნეები)

ქეთევან შოშიაშვილი, 
ისტორიის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, 
კსუ მოწვეული 
პროფესორი

Ana Andriadze, Faculty 
of Social Sciences Un-
dergraduate Student, II 
Semester, Speciality -In-
ternational Relations

Caucasus International 
University, Georgia

Lazet-Chaneti Region 
during the Time of Otto-
man Empire (XV- XVII 
centuries)

Ketevan Shoshiashvi-
li, Ph.D in Historical 
Sciences, visitor profes-
sor at
Caucasus International 
University

2

ბესიკ ჩუბინიძე, 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მე-2 
სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

საქართველოს 
ევროინტეგრაცია

ქეთევან შოშიაშვილი, 
ისტორიის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, 
კსუ-ს მოწვეული 
პროფესორი

Besik Chubinidze, Fac-
ulty of Social Sciences 
Undergraduate Student, 
II Semester, Speciality 
-International Relations                                            

Caucasus International 
University, Georgia

Georgian Euro Integra-
tion

Ketevan Shoshiashvi-
li, Ph.D in Historical 
Sciences, visitor profes-
sor at Caucasus Interna-
tional University
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3

Chaala Chalishkan Re-
public of Turkey - Uni-
versity of  Karabük
International Relations, 
BA Student, 2nd Se-
mester

Karabük University, 
Turkey

Turkey’s South Caucasus 
Policy:
The Prosperity And 
Development of Turkey, 
Azerbaijan and Georgia.

Ali Asker, Ph. D, Fac-
ulty of Economics and 
Administrative Sciences, 
assistant Professor of 
Public Administration 
Faculty Members.

ჩაალა  ჩალიშქანი, 
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სპეციალობა, 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მეორე 
სემესტრის სტუდენტი

ქარაბუქის 
უნივერსიტეტი, 
თურქეთი

თურქეთის პოლიტიკა 
სამხრეთ კავკასიის 
მიმართ: თურქეთის, 
აზერბაიჯანისა და 
საქართველოს
კეთილდღეობისა და 
განვითარებისათვის 

ალი ასკერი, 
ქარაბუქის 
უნივერსიტეტის 
ეკონომიკისა და 
საზოგადოებრივ 
საქმეთა ფაკულტეტის 
ასისტენტ-
პროფესორი, 
მეცნიერებათა 
დოქტორი 

4

გიორგი დავიდოვი, 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მე-8 
სემესტრის  
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

გლობალური 
სამოქალაქო 
საზოგადოების როლი 
საერთაშორისო 
პოლიტიკაში: 
მისი კონცეფცია 
და ძირითადი 
ტენდენციები

ალექსანდრე რუსეცკი, 
ასოცირებული 
პროფესორი, 
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
ინოვაციებისა და 
სტრატეგიული 
განვითარების 
დეპარტამენტის 
უფროსი

Giorgi Davidov, 
Faculty of Social Science 
Undergraduate student, 
8th Semester, speciality 
-International Relations.                                            

Caucasus International 
University, Georgia.

The Role of the Global 
Civil Society in the Inter-
national Politics: Its Con-
cept and Basic Trends.

Alexander Rusetsky, As-
sociate Professor, Head 
of the Department for 
Innovation and Strategic 
Development of CIU.

5

მარიამ გიგინეიშვილი, 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მე-6 
სემესტრის  
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

საერთაშორისო 
პოლიტიკის     
საუნივერსიტეტო 
განზომილება

ალექსანდრე რუსეცკი, 
ასოცირებული 
პროფესორი 
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
ინოვაციებისა და 
სტრატეგიული 
განვითარების 
დეპარტამენტის 
უფროსი

Mariam Gigineishvili, 
Faculty of Social Science 
Undergraduate student, 
6th Semester, speciality - 
International Relations.                                            

Caucasus International 
University, Georgia.

University Dimension of 
International Politics.

Alexander Rusetsky, As-
sociate Professor, Head 
of the Department for 
Innovation and Strategic 
Development of CIU.
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6

თეონა კვირიკაშვილი
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მეორე 
სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

შრომითი ემიგრაცია 
და ემიგრაციული 
ქსელი ათენში

ნინო სოზაშვილი
ფილოლოგიის 
დოქტორი,
განათლების 
მეცნიერებათა 
დოქტორი,
კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის 
პროფესორი

 Teona Kvirikashvili, 
Faculty of Social Science 
Undergraduate student, 
II Semester, speciality - 
International Relations                                            

Caucasus International 
University, Georgia. 

Labour Immigration and 
Immigration Network in 
Athens

Nino Sozashvili, 
Doctor of philology, 
Doctor of Educational 
Science, professor at  
Caucasus international 
University

7

სოფიო 
ფოცხვერაშვილი, 
სოციალურ 
მეცნიერებათა  
ფაკულტეტის 
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მეორე 
სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

ავღანეთის 
კონფლიქტი

ქეთევან შოშიაშვილი, 
ისტორიის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, 
კსუ-ს მოწვეული 
პროფესორი

Sophio Potskhverashvili, 
Faculty of Social Science 
Undergraduate student, 
II Semester, speciality - 
International Relations                                          

Caucasus International 
University, Georgia Afghanistan Conflict

Ketevan Shoshiashvi-
li, Ph.D in Historical 
Sciences, visitor profes-
sor at Caucasus Interna-
tional University

8

Merve UZUN, Republic 
of Turkey - University 
of  Karabuk Internation-
al Relations, BA Student, 
2nd Semester.

Karabük University, 
Turkey

Turkey’s Policy towards 
Syria.

Ali Asker, Ph. D, Fac-
ulty of Economics and 
Administrative Sciences, 
assistant Professor of 
Public Administration 
Faculty Members.

მერვი უზუნი, 
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სპეციალობა, 
ბაკალავრიატის 
საფეხური, მეორე 
სემესტრის სტუდენტი

ქარაბუქის 
უნივერსიტეტი, 
თურქეთი

თურქეთის პოლიტიკა 
სირიაში

ალი ასკერი, 
ქარაბუქის 
უნივერსიტეტის 
ეკონომიკისა და 
საზოგადოებრივ 
საქმეთა ფაკულტეტის 
ასისტენტ-
პროფესორი, 
მეცნიერებათა 
დოქტორი. 
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ჟურნალისტიკის სექცია, 2014 წლის 4 მაისი

სექციის ხელმძღვანელები:

ნინო ჭალაგანიძე       კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო 
პროგრამის ხელმძღვანელი, ჟურნალისტიკის დოქტორი, კსუ-ს ასოცირებული 
პროფესორი

თეა მჟავანაძე              კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი, ჟურნალისტიკის დოქტორი, კსუ-ს ასოცირებული 
პროფესორი 

ნათია კუპრაშვილი    ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს 
რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის (GARB)    აღმასრულებელი 
დირექტორი, ჟურნალისტიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ნინო მინდიაშვილი  ფილოლოგიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

#
სახელი, გვარი,  
კვალიფიკაცია

ქვეყანა, 
უნივერსიტეტი თემის დასახელება ხელმძღვანელი

1

Александр БУХТАТЫЙ, 
кандидат наук государствен-
ного управления, главный 
консультант Управления 
пресс-службы Администра-
ции Президента Украины, 
(Докторантура).

Национальный 
союз журнали-
стов Украины.

Правовые основы
 защиты профессиональ-
ной 
деятельности  журналиста 
в Украине.

Владимир ВА-
КУЛИЧ, доктор 
политических наук, 
старший научный 
сотрудник Инсти-
тута истории Укра-
ины Национальной 
академии наук 
Украины, Заслу-
женный журналист 
Украины.

ALEXANDER BUKHTATYI, 
PhD in public administration,
Lead Consultant at Presiden-
tial Administration Office for 
Press Service, Postgraduate 
(Doctoral)

National Union 
of Journalists of 
Ukraine

THE LEGAL BASES OF 
PROFESSIONAL
 ACTIVITIES OF 
JOURNALISTS
 PROTECTION IN 
UKRAINE

VLADIMIR VAKU-
LICH, Doctor of 
Political Science, 
Senior Researcher at 
the Institute of Histo-
ry of Ukraine of The 
National Academy of 
Sciences of Ukraine, 
Honored Journalist of 
Ukraine
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2

სალომე ჩავლეიშვილი,  
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური,  
მე-8 სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

პიარი სოციალურ 
ქსელებში
(საკვლევი პერიოდი:
 2013 წლის სექტემბერი –
 2014 წლის იანვარი)

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ-ს 
ასოცირებული 
პროფესორი

Саломе Чавлеишвили,
Факультет Социальных Наук,
 Специальность Журнали-
стика, студентка восьмого се-
местра ступени бакалавриата, 
КМУ.

Кавказский 
Международный 
Университет, 
Грузия.

PR в социальных сетях.  
(период наблюдения: 
сентябрь 2013 г.-
 январь 2014 г.). 

Нино Чалаганидзе, 
доктор журнали-
стики, ассоцииро-
ванный профессор 
КМУ.

3

ეთერ ჭყოიძე, სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის  
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური,  
მე-8 სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ფარული რეკლამა 
სატელევიზიო მედიაში
 (ტელევიზიების: “1-ლი 
არხის“, „იმედის“, 
რუსთავი 
2“-ის 2011 წლის 
სექტემბერი-
 ოქტომბრის თვეების
 დღის მთავარი 
საინფორმაციო 
გამოშვებების მიხედვით)

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Этер Чкоидзе.  Факультет Со-
циальных Наук,
 Специальность Журнали-
стика, студентка восьмого се-
местра ступени бакалавриата, 
КМУ.

Кавказский 
Международный 
Университет, 
Грузия.

Скрытая реклама в
 телевизионных СМИ
 (по итогам главных
 информационных выпу-
сков
 дня теле-каналов «I ка-
нал»,
 «Имеди», «Рустави 2»,
 сентябрь –октябрь 2011 г.)

Нино Чалаганидзе, 
доктор журнали-
стики, ассоцииро-
ванный профессор 
КМУ.
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4

Ia Chrelashvili, Faculty of 
Social and Political Sciences, 
the direction of Journalism 
and Mass Communications. 
Third year student of Russian 
- Georgian bilingvic program 
Journalism.

Ivane Javakh-
ishvili Tbilisi 
State University, 
Georgia.

Covering of health and 
well-
being of children.

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor, 
CIU.

Чрелашвили Ия, Факультет 
социальных и политиче-
ских наук, направление 
журналистики и мас-
совых коммуникаций.                                                                                       
Студентка шестого семестра 
ступени бакалавриата, Рус-
ско-Грузинской билингвной 
программы по Журнали-
стике. 

Тбилисский 
государствен-
ный универси-
тет  им. Иване 
Джавахишвили, 
Грузия.

Освещение вопросов, 
касающихся здоровья и
 благополучия детей.

Нино Чалаганидзе, 
доктор журнали-
стики, ассоцииро-
ванный профессор 
КМУ.

5

თამთა ჭრიკიშვილი,   
სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატის საფეხური,  
მესამე სემესტრის 
სტუდენტი
ანა მესხი,   სოციალურ 
და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ბაკალავრიატის საფეხური,  
მესამე სემესტრის 
სტუდენტი

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

გენდერული 
თანასწორობის 
საკითხები 
საქართველოში
 XIX  ს–ის ბოლოსა და 
XX ს
–ის დასაწყისში (გაზეთი 
„ხმა ქართველი ქალისა“)

ლია თეთრაძე, 
პოლიტიკის 
მეცნიერებათა 
მაგისტრი, თსუ, 
დოქტორანტი

Tamta Chrikishvili, Faculty of 
Social and Political Sciences, 
BA, 3-th semester. 
Ana Meskhi Faculty of Social 
and Political Sciences, BA, 3-th 
semester. 

Ivane Javakh-
ishvili Tbilisi 
State University, 
Georgia.

The points of gender 
equalities in Georgia at the
 end of XIX and the begin-
ning
 of the XX centuries (news-
paper
 “The voice of Georgian 
women”).

Lia Tetradze, master 
of political sciences, 
doctoral at TSU. 



29

6

ლანა დარჯანია, სოციალურ  
და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ჟურნალისტიკისა და 
მასობრივი კომუნიკაციების 
მიმართულება, 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მერვე სემესტრის სტუდენტი

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

 ბავშვთა საკითხების 
გაშუქება  ქართულ 
 სამაუწყებლო
 მედიაში  (2013 წლის
  ნოემბერი-დეკემბრის
 მაგალითების მიხედვით)

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Lana Darjania,  Faculty of 
Social And Political Sciences, 
the direction of Journalism and 
Mass Communications. 
The eighth-semester student. 

Ivane Javakh-
ishvili Tbilisi 
State University, 
Georgia

Covering children`s 
Issues in the Broadcast
 Media (November –
 December, 2013)

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor, 
CIU

7

ქეთევან ებიტაშვილი,  
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მერვე სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

 ‘’ანონიმუსების’’ 
ჰაკერული
 ჯგუფი

გიგლა გობეჩია, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ 
ასოცირებული 
პროფესორი

Кетеван Эбиташвили, Фа-
культет Социальных Наук, 
cпециальность Журналисти-
ка, студентка восьмого семе-
стра ступени бакалавриата, 
КМУ.

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

Хакерская группа 
“анонимусов”.

Гигла Гобечиа, док-
тор журналистики, 
ассоциированный 
профессор КМУ. 

8

გალაქტიონ ესაკია,  
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეოთხე სემესტრის 
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

გრიგოლ რობაქიძის
 პუბლიცისტიკა

ნინო 
მინდიაშვილი, 
ფილოლოგიის 
დოქტორი, 
სოხუმის  
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი 

Galaktion Esakia, Faculty of 
Social Sciences, journalism 
division, BA, 4-th semester 
student

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

Grigrol Robakidze’s Pub-
licism.

Nino Mindiashvili, 
Ph.D in Philology, 
associate professor at 
Sokhumi State Uni-
versity
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ხატია გოგოხია,  სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეექვსე სემესტრის 
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

სოციალური მედიის 
მნიშვნელობა 
თანამედროვე
 ცხოვრებაში

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ 
ასოცირებული 
პროფესორი

Khatia Gogokhia, Faculty of 
Social Sciences, journalism 
division, BA, 6-th semester 
student.

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

The importance of social 
media
 in modern life.

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor, 
CIU.

10

სალომე გორგოძე,  
სოციალურ  და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ჟურნალისტიკისა და 
მასობრივი კომუნიკაციების 
მიმართულება, 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მერვე სემესტრის სტუდენტი

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ეკოლოგიური 
საკითხების
 გაშუქება ქართულ 
ბეჭდურ 
მედიაში (2013 წლის
სექტემბერი-2014 წლის
 იანვრის მასალების 
მიხედვით)

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Salome Gorgodze, Faculty of 
Social And Political Sciences, 
the direction of Journalism and 
Mass Communications. The 
eighth-semester student

Ivane Javakh-
ishvili Tbilisi 
State University, 
Georgia

Coverage of environmental 
issues in Georgian printed 
media (September, 2013 
-January 2014)

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor, 
CIU

11

ქრისტინე ჯაგიევი, 
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეექვსე სემესტრის 
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

სოციალური ქსელის 
განვითარების 
ტენდენციები 
საქართველოში

გიგლა გობეჩია, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Qristine Jagievi, Faculty of So-
cial Sciences, journalism divi-
sion, BA, 6-th semester student

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

Social network develop-
ment
 trends in Georgia

Gigla Gobechia, Ph.D 
in journalism, associ-
ate professor, CIU
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12

თეონა ჯიბლაძე, 
ჰუმანიტარულ-სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ფსიქოლოგიის სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეექვსე სემესტრის 
სტუდენტი

საქართველოს 
ეროვნული 
უნივერსიტეტი 
(სეუ)

არავერბალური 
კომუნიკაციის
 გავლენა 
ტელემაყურებელზე
 („ბიზნეს კურიერი“, 
საკვლევი პერიოდი 
30.03.2013-18.05.2013)

ელისო 
კერესელიძე,
ფსიქოლოგიის 
დოქტორი
საქართველოს 
ეროვნული 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი

Teona Jibladze, Faculty of Hu-
manitarian-Social Sciences.
The sixth   semester student of 
Psychology, BA.

National Univer-
sity of Georgia

Non-verbal communications’
 influence on the viewer’s 
 (Business Courier”, the 
study 
period 30.03.2013-
18.05.2013).

Eliso Kereselidze,                                                                               
Doctor of Psychology
Associated professor 
of Georgian National 
University. 

13

ეკატერინე ჯოხარიძე, 
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეოთხე სემესტრის 
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ჟურნალისტური ეთიკის
 ნორმების რღვევა 
საქართველოში 
(გაზეთები  - „რეზონანსი“ 
და „ალია“)

ეკა თხილავა, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Екатерине Джохаридзе, 
факультет социальных 
наук, специальность - 
журналистика, бакалаврская 
ступень, четвертый семестр.                                               

Кавказский 
Международный 
Университет, 
Грузия.

Нарушение журналист-
ских
 этических норм в Грузии                                            
(Газеты -  „Резонанс“ и 
„Алиа“). 

Эка Тхилава, док-
тор журналистики, 
ассоциированный 
профессор КМУ.

14

ხვიჩა კონცელიძე,  
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეოთხე სემესტრის 
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ფოტოგრაფიის 
მნიშვნელობა
 ახალ მედიაში 
(პორტალების www.
interpressnews.ge, www.
frontnews.ge, 
www.netgazeti.ge, www.
primetimenews.ge, www.
news.ge, www.ambebi.ge
 2014 წლის მასალების
 მიხედვით)

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი
ციცინო ბუკია, 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
დოქტორი, 
კსუ, ასისტენტ-
პროფესორი

Khvicha Kontselidze, Faculty 
of Social Sciences, journalism 
division, BA, 4-th semester 
student

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

The Importance of Photo 
Journalism in New Media
(According to the materials 
of portals 2014 www.inter-
pressnews.ge; www.front-
news.ge; www.netgazeti.
ge; www.primetimenews.
ge; www.news.ge; www.
ambebi.ge)

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor, 
CIU.
 Tsitsino Bukia, Doc-
tor of Social Sciences, 
asistent-professor 
CIU
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15

მარიამ მარჯანიშვილი,  
ფილოლოგიის 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი,  მესამე კურსი, 
დოქტორანტურა

ქუთაისის აკაკი 
წერეთლის 
სახელმწიფო  
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

სანდრო ნებლოს 
შემოქმედება  ,,მამულის” 
ფურცლებზე

ავთანდილ 
ნიკოლეიშვილი, 
ფილოლოგიის 
დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი, 
აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
პროფესორი 

Mariam Marjanishvili, faculty 
of Philology, third year doctor-
al student

Akaki Tsereteli 
Kutaisi State Uni-
versity, Georgia

Sandro Neblo’s creative 
work 
on the pages of “Mamuli”

Avtandil Nikoleish-
vili, 
Doctor of Philology, 
Head of Department 
of Philology, Akaki 
Tsereteli State Uni-
versity, 
Professor

16

მარიამ ოლქიშვილი,   
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეექვსე სემესტრის 
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ეთნიკური 
უმცირესობების 
პრობლემების გაშუქება 
თანამედროვე ქართულ 
ბეჭდურ მედიაში

ეკა თხილავა, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ 
ასოცირებული 
პროფესორი

Мариам Олкишвили, Фа-
культет Социальных Наук, 
cпециальность журналисти-
ка, студентка шестого семе-
стра ступени бакалавриата.

Кавказский 
Международный 
Университет.

Проблемы этнических 
меньшинств в 
cовременные
 печатных СМИ Грузии.

Эка Тхилава, док-
тор журналистики, 
ассоциированный 
профессор КМУ.

17

მარიამ როსებაშვილი, 
სოციალურ  და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  
ბაკალავრიატი,  
ჟურნალისტიკისა და 
მასობრივი კომუნიკაციების 
მიმართულება,
 ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის რუსულ-
ქართული ბილინგვური 
პროგრამის მეექვსე 
სემესტრის სტუდენტი

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ბავშვთა დისკრიმინაციის 
გაშუქება მასობრივი
 ინფორმაციის 
საშუალებებში

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Росебашвили Мариам. 
Факультет социальных и 
политических наук, на-
правление журналистики и 
массовых коммуникаций.                                                                                       
Студентка шестого семестра 
бакалавриата Русско-Грузин-
ской билингвной программы 
по Журналистике. 

Тбилисский 
государствен-
ный универси-
тет  им. Иване 
Джавахишвили, 
Грузия.

Освещение в СМИ про-
блемы дискриминации 
детей.

Нино Чалаганидзе, 
доктор журнали-
стики, ассоцииро-
ванный профессор 
КМУ.
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18

გულ მუქერრემ  
სეზგინი, ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტი, მეორე 
სემესტრის სტუდენტი 

ბათუმის შოთა 
რუსთაველის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

ქართული მწერლობა 
თურქულ პრესაში

ნინო 
მინდიაშვილი, 
ფილოლოგიის 
დოქტორი, 
სოხუმის  
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი 

Giul Sezgin, student of doctoral 
Program, faculty of Humanity, 
second semester, BSU.

Batumi Shota 
Rustaveli State 
University, Geor-
gia.

Georgian Literature in 
Turkish 
Press

Nino Mindiashvili, 
Ph.D in Philology, 
associate professor at 
Sokhumi State Uni-
versity.

19

ხატია ცარციძე,   სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მერვე სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

გასართობი ტოქშოუები 
და რეიტინგის 
მონოპოლიზაცია

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Khatia Tsartsidze, Faculty of 
Social Sciences, journalism 
division, BA, 8-th semester 
student.

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

Entertaining Talk Shows 
and Monopolization of 
Ratings.

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor 
at CIU.

20

თამარ ცეცხლაძე,  
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მეოთხე სემესტრის 
სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

პერსონიფიკაცია ახალ 
ამბებში

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ, 
ასოცირებული 
პროფესორი

Tamar Tsetskhladze, Faculty 
of Social Sciences, journalism 
division, BA, 4-th semester 
student.

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

Personification in the news.

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor 
at CIU.
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21

ლია ზამბახიძე, სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მერვე სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

პერსონიფიციკაციის  
უმაღლესი საფეხური 
ტოქშოუ „არჩევანის“ 
მიხედვით (საკვლევი 
პერიოდი: 24.09.13 – 
22.01.14)

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ 
ასოცირებული 
პროფესორი

Лия Замбахидзе. Факультет 
социальных наук,  специ-
альность журналистики.  
Студентка 8-го семестра 
бакалавриата программы по 
журналистике.

Кавказский 
Международный 
Университет, 
Грузия.

Высшая степень персони-
фикации на примере  ток-
шоу «Арчевани» (период 
исследования: 24.09.13  
- 22.01.14).

Нино Чалаганидзе, 
доктор журнали-
стики, ассоцииро-
ванный профессор 
КМУ.

22

ნინო ზვიადაური,  
სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკის 
სპეციალობის 
ბაკალავრიატის საფეხური, 
მერვე სემესტრის სტუდენტი

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო

,,რელიგიურ ნიადაგზე 
მომხდარი 
კონფლიქტების
 გაშუქება თანამედროვე 
ქართულ მედიაში 
(24.05. 2013 წ. სოფ. 
სამთაწყაროში მომხდარი 
ფაქტის  მაგალითზე)”

ნინო ჭალაგანიძე, 
ჟურნალისტიკის 
დოქტორი, კსუ 
ასოცირებული 
პროფესორი

Nino Zviadauri, Faculty of 
Social Sciences, journalism 
division, BA, 8-th semester 
student.

Caucasus Interna-
tional University, 
Georgia

The Coverage of Religious 
Conflicts in Modern Geor-
gian Media (on the example 
of the conflict in Village 
Samtatskaro 24 May, 2013)

Nino Chalaganidze, 
Ph.D in journalism, 
associate professor, 
CIU

23

რუსუდან კვარაცხელია, 
დოქტორანტი, მსოფლიო 
კინოს ისტორია და თეორია

შოთა 
რუსთაველის 
თეატრისა 
და კინოს 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი     

კინოს გავლენა 
საზოგადოებაზე 
ტოტალიტარული სა
ხელმწიფოებრიობის                                                               
პირობებში

ქეთევან ტრაპაიძე, 
ხელოვნებათ -
მცოდნეობის 
დოქტორი, შოთა 
რუსთაველის 
თეატრისა და 
კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული 
პროფესორი,

Rusudan Kvaratskhelia, Ph. D 
Student, World Cinema Study

Shota Rustaveli 
Theatre and Film 
Georgian State 
University

Influence of cinema on soci-
ety in totalitarian statehood.

Qetevan Trapa-
idze, Professor at                                                                          
Shota Rustaveli The-
atre and Film Geor-
gian State University
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Tbilisi, 2014 wlis 4 maisi

Tbilisi, May 4, 2014

bakalavriatis, magistraturisa da doqtoranturis
studentTa meore saerTaSoriso konferencia
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